
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI 

pt. „Zaczarowany bajek świat” 

 

CELE KONKURSU 

- popularyzacja piosenki dziecięcej i bajkowej 

- wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie 

- promocja pracy i osiągnięć świetlic szkolnych w dziedzinie muzyki 

- integracja środowiska  świetlic szkolnych z terenu Sochaczewa 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu piosenki pt: „Zaczarowany bajek świat”, jest świetlica Szkoły 

Podstawowej nr 6  w Sochaczewie  

TERMIN 

20.02.2019 godz. 10
00

 świetlica Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie  

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. W Konkursie Piosenki Bajkowej mogą uczestniczyć dzieci z sochaczewskich szkół  

klas 0 – III uczęszczające do  świetlicy szkolnej. 

2. W konkursie może wziąć udział dwóch wykonawców z jednej świetlicy( dwóch 

solistów lub dwa zespoły - dwu, trzyosobowe). 

3. Warunkiem udziału jest wykonanie piosenki pochodzącej z bajki lub filmu dla dzieci 

w dowolnym języku wraz z akompaniamentem w formie podkładu instrumentalnego.  

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

- soliści 

- zespoły. 

      4. Jeden uczestnik lub zespół może zaprezentować jeden utwór. 

      5. Dobór repertuaru jest dowolny, zgodny z tematem konkursu. 

      6. Uczestnik/ uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego: płyty CD. 

      7. Czas wykonania utworu nie powinien przekraczać 5 minut. 

      8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia wraz  

z załącznikami na adres swietlica.sp6soch@gmail.com lub do sekretariatu szkoły  do 

dnia 12.02.2019 r. 

      9. Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie szkoły w zakładce świetlica. 

mailto:swietlica.sp6soch@gmail.com


 

OCENA 

1. Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie: 

 dobór repertuaru, walory głosowe, muzykalność, interpretację wybranej piosenki, 

osobowość sceniczną uczestników konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny (mile 

widziany jest dobrany do repertuaru strój,  np. charakteryzacja na bohatera bajki).                                                                         

2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy nagrody. 

3. Podczas konkursu w sprawach merytorycznych decyduje jury. 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z konkursu na stronie 

szkoły i świetlicy. 

2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod nr telefonu 46 862 81 01 

(sekretariat szkoły)  lub 46 862 81 01 w. 26.  

3. Prosimy o dostarczenie zgłoszeń do dnia 11.01.2019 r. 

4. Organizatorzy 

Beata Wasilewska 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


